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VALGFAG PÅ MASTER I REHABILITERING 

Dette valgfag på 

master i rehabilitering 

er for fagpersoner 

beskæftiget med 

rehabilitering til men-

nesker med livstruen-

de sygdom, herunder 

både kræft, KOL, 

hjertesvigt, demens 

og svækkede ældre 

med multisygdom. 

Både deltagere fra 

specialiseret og almen 

rehabiliteringspraksis 

og palliativ praksis 

kan deltage, herunder 

ansatte i koordine-

rende funktioner i 

kommuner.

Et spændende valgfag for dig der arbejder professionelt 
med mennesker med livstruende sygdom 

Rehabilitering 
og palliation  
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Du introduceres til særlige vilkår og 
udfordringer ved rehabilitering, når dit 
arbejde er mennesker med livstruende 
sygdom, og til forskelle og sammenhæn-
ge mellem rehabilitering og palliation. 

Du kommer blandt andet til at beskæftige 
dig med: 

 � Den historiske og kulturelle baggrund 
for udviklingen af palliativ rehabilite-
ring og af den palliative indsats

 � Politiske og organisatoriske rammer og 
muligheder for koordinering af rehabi-
litering og palliation

 � Forståelser af døden generelt og 
omsorgen for alvorligt syge og døende 
mennesker og deres pårørende specielt

 � Det særlige i rehabilitering ved livstru-
ende sygdom

 � Koordinering af rehabilitering og 
palliation

 � Livet med livstruende sygdom

 � Eksistens, håb, mening og sorg

 �Muligheder for koordinering af/sam-
menhænge mellem rehabilitering og 
palliation i egen praksis 

 

Formål og sigte 

Det overordnede mål med dette modul 
er, at du får viden om rehabilitering ved 
livstruende sygdom samt forskelle og 
sammenhænge mellem rehabilitering 
og palliation, begrebsligt såvel som i 
praksis. Modulet skal endvidere give dig 
en forståelse for livet med livstruende 
sygdom og for den historiske udvikling og 
de aktuelle politiske, kulturelle og sam-
fundsmæssige rammer for koordinering 
og udvikling af felterne rehabilitering og 
palliation. 

Undervisnings-  
og eksamensform 

Modulet er en blanding af teoretisk 
undervisning og arbejde med konkret 
praksis. Modulet vil derfor indeholde et 
eller flere mindre studiebesøg i egen eller 
fremmed praksis, som danner bag-
grund for udarbejdelse af case-rapport. 
Case-rapporten giver dig mulighed for at 
koble teori på din praksis – og omvendt. 
Hvis du ikke i forvejen er masterstude-
rende, kan en bestået case-rapport give 
dig ECTS-points. De kan bruges, hvis du 
senere vil tage en masteruddannelse. 
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VALGFAG PÅ MASTER I REHABILITERING 

Praktiske 
oplysninger

Enkeltfag eller valgfag  
på master

Som alternativ til et samlet studieforløb 
på master i rehabilitering, kan du på 
Syddansk Universitet vælge at følge ud-
budte moduler som afsluttede enkeltfag, 
og hermed præcist få den teori og de 
værktøjer som du måtte have brug for i 
dit arbejde.

Også som enkeltfagsstuderende kan du 
få din case-rapport bedømt og derved få 
5 ECTS-points på masteruddannelsen i 
rehabilitering. Så er du godt i gang!

Ansøgningsfrist

Læs mere om hele uddannelsen og ansøg 
om valgfaget på vores hjemmeside   
sdu.dk/masterrehabilitering  

Pris 

10.500 kr.  
Hertil kommer udgifter til bøger.

Studiestart

Faget læses på SDU i Odense i efteråret 
2018 under forudsætning af tilstrækkeligt 
tilmeldte. 

Forbehold

Uddannelsen udbydes i henhold til 
universitetsloven og relevante bekendt-
gørelser for HD-uddannelsen. Universi-
tetet forbeholder sig ret til ikke at oprette 
hold, hvis antallet af ansøgere ikke er 
tilstrækkeligt stort.  Der tages forbehold 
for prisændringer.

http://sdu.dk/masterrehabilitering   
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Kontakt

Har du spørgsmål det faglige indhold – 
kontakt studieleder Jette Thuesen, thuesen@health.sdu.dk  
Har du spørgsmål til tilrettelæggelse med mere – 
kontakt studiekoordinator Mette Søberg Kristiansen msh@sam.sdu.dk   
Har du spørgsmål til hvordan faget kan indgå i dine fremtidige karriereplaner – 
kontakt faglig koordinator Lise Bille Byriel, lbb@sam.sdu.dk

Læs mere om Syddansk Universitets mange  
andre efteruddannelser på  
sdu.dk/efteruddannelse
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